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FFIINNAALLIISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Ple del Parlament va
aprovar dimecres les
conclusions de la Comissió
d’Investigació d’Horta de
Sant Joan. 66 mesures  per
reforçar la seguretat del cos
de Bombers.

P4

El DIUE destina 443.000
euros en incentius al sector
turístic de l’Ebre, durant el
2009.

P6

Societat

Els espais de la Batalla de
l’Ebre: De la tristor a
l’alegria.

P9
Esports

Josep Papaseit, nou tècnic de
la UE Aldeana.

P10

L'Ajuntament i el Bisbat de Tortosa han anunciat que una empresa, que han volgut mantenir en l'anonimat, patrocinarà la
primera fase de la reconstrucció de les escales de la catedral amb una donació econòmica que permetrà cobrir un 60%
dels 380.000 euros del seu cost. El Bisbat confia captar ajuts complementaris per arribar a cobrir el pressupost de les
noves escales, després que les pluges les ensorressin el mes de maig de l'any 2002. Les obres de reconstrucció de les
escales, a càrrec de l'empresa URCOTEX, podrien començar després de la setmana santa i la intenció del Bisbat i
l'Ajuntament és poder-les tenir enllestides pel pròxim mes de setembre, en motiu de les festes majors de la Cinta. P3

Per fi tindrem escales!

La problemàtica derivada del traçat d'una autovia que provoca «greus afectacions al muni-
cipis de Tortosa i en limita el seu creixement d'una manera molt important», segons afir-
ma CiU, ha tornat a ser noticia aquesta setmana. Aquesta carretera i qualsevol infrastruc-
tura, diu la federació, ha de complir dues funcions bàsiques, servir d'infrastructura gene-
ral i estar al servei dels municipis afectats. I en el cas de la variant C-12 això no es pro-
dueix. Convergència i Unió no es planteja fer cap infrastructura que no compleixi amb
aquests dos requisits. P5

«Salvem lo Canalet»
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

Per què és necessari el Partit Popular a Amposta?
Opinió

L'edició 2010 del con-
cert "La Fila amb..." va
tenir lloc el passat dis-
sabte 6 de març a
l'Auditori de la Unió
Filharmònica d'Amposta,
la societat musical que
organitza anualment
aquest concert benèfic a
la nostra ciutat. La terce-
ra edició d'aquest cicle,
creat per la Fila amb la
voluntat d'ajudar i donar
a conèixer les entitats
que realitzen tasques de
caràcter social a la nos-
tra ciutat, va anar desti-
nat a l'Assemblea Local
de la Creu Roja a
Amposta.
Tothom ha sentit a parlar
de la Creu Roja i segura-
ment és coneixedora
d'algunes de les accions
que realitza, tant a nivell
nacional com internacio-
nal, però el públic assis-
tent al concert va tenir
l'oportunitat de conèixer
a través d'un vídeo fet
pels propis membres de
l'Assemblea Local
d'Amposta, les activitats
que aquesta entitat rea-
litza a favor de la socie-
tat ampostina.
El concert, a càrrec de
la Banda de Música de la
Unió Filharmònica, va
estar dividit en dues
parts i el va encetar un
pasdoble, seguit d'un
repertori variat format
per sarsueles, sardanes

i música de pel·lícules. A
l'inici del concert i
durant la mitja part, el
públic assistent va poder
dipositar les seves apor-
tacions que un cop aca-
bada la interpretació de
la Banda de Música, va
entregar el seu director,
Carles Royo, a la presi-
denta de Creu Roja
Amposta, Teresa Reche.
Les baixes temperatures
no li van poder restar
protagonisme a un acte
que a través de la músi-
ca pretén donar rellevàn-
cia a aquestes associa-
cions i entitats locals,
que dia a dia realitzen
tasques de suport a la
gent més desafavorida
del nostre teixit social. I
s'agraeix en moments
com els que actualment
estem vivint la col·labo-
ració i el suport que el
públic assistent al con-
cert va donar a
l'Assemblea Local
d'Amposta de la Creu
Roja, ja que estem
segurs que això els
encoratjarà a continuar
amb la tasca tant
necessària que estan
fent a la nostra ciutat.

La Fila amb... L’Assemblea
Local d’Amposta de la
Creu Roja

«La Fila amb...»

Opinió

En dues setmanes s'iniciaran les obres de
reconstrucció de les escales de la Catedral,
vuit anys després del seu esfondrament a
causa d'unes fortes pluges. 
El finançament d'aquesta obra, que s'estima en

uns 380.000
euros, anirà,
en concret el
60% aproxi-
madament, a
càrrec d'un
donant pri-
vat, que de
moment pre-
fereix no fer
públic el seu
nom. El
Bisbe ha

demanat respecte a la decisió del mecenes de
no voler revelar la seva identitat. 
Ni Ferran Bel ni Salinas han volgut dir el nom

de l'empresa ni el seu sector d'activitat. «Ens
hem compromès a no manifestar qui són», ha
dit el Bisbe, tot recordant que la captació d'a-
quest patrocinador s'ha fet conjuntament amb
el consistori. És important no filtrar les fonts
sobretot quan així ho demanen. En un moment
de crisi com l'actual aquest tipus de mecenat-
ges deixa bocabadat a més d'un, sobretot
quan no es busca res a canvi, ni únicament
publicitat. Quina llàstima que actituds tan lloa-
bles, degut a les males experiències, quedin
diluides entre certa incredulitat. 
Però bé, el fet és que tot i que es tracta d'una
fase inicial, la feina està a punt de començar, i
en un futur, tot aquell que ho desitgi podrà dis-
frutar de la Catedral de Tortosa en tot el seu
esplendor. 
Començant pels tortosins que durant tots
aquests anys han hagut de passar per davant
sense arribar a compendre perquè no es feia
res!

Editorial

El mecenes de Tortosa, famós des de l’anonimat

Aquesta és una pregunta molt fàcil de
respondre si ho analitzem una mica.
Per començar, sense el Partit Popular, hi
ha un buit polític a Amposta, ja que sóm
un partit amb visió golobal (nacional,
autonòmica i local) de l´economía, la polí-
tica, la societat…, qualitat de la que
manca qualsevol altre partit de la localitat
(incluit el PSC). L´exemple més clar
d´aquest buit, és la gent ampostina, de
dretes (sí, de dretes, sense complexes),
amb il.lusió, amb ganes de treballar pel
poble, que queda orfe, sense referent
polític, si no és el nostre partit.
També hi ha un buit de valors a la socie-
tat (no solament a l´ampostina, també a
la catalana i a l´espanyola). Uns valors
que, evidenment, no són propietat de cap
partit, però que certament tampoc cap
altre partit els defensa. 
Valors com el respecte de l´ordenament
constitucional, el treball, l´esforç, la fami-
lia tradicional, l´ordre, l´estimació dels
nostres símbols (banderes, himnes…) i el
respecte pels que no són o no conside-
rem nostres, l´espiritualitat…. Recordem
que en cert temps i en cert lloc (una

comunitat autònoma), un govern tripartit
no va tenir altra ocurrència que intentar
abolir el nadal i instaurar la “festa
d´hivern”. Nosaltres creiem que pel fet
que un estat sigui aconfesional no signifi-
ca que la societat hagi d´estar buida de
valors espirituals i morals.
Aquesta ha de ser la nostra tasca. Omplir
el buit polític que considerem que hi ha,
fomentar i intentar ser referent d´uns
valors que considerem indispensables a
la nostra societat. I sobretot aportar
idees, il.lusió, i nous punts de vista per la
construcció d´una Amposta més justa i
més pròspera.
Aquest és el nostre bagatge, aquestes
són les nostres fites, i per això creiem
que sóm necessaris a la ciutat
d´Amposta

RAFAEL GONZÁLEZ MARTÍ
RESPONSABLE DE PREMSA DEL PARTIT
POPULAR D´AMPOSTA

«En un moment de crisi com
l’actual, aquest tipus de 
mecenatges deixa bocabadat a
més d’un, sobretot quan no es
busca res a canvi, ni únicament
publicitat».

MÉS EBRE, la setmana vinent, 
el podràs trobar en dijous 

als llocs habituals

mésdiari ebre
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El Bisbe de Tortosa, Xavier
Salinas, acompanyat de l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, i del degà del Capítol
Catedralici, Mn. Tomàs, ha
anunciat aquest dimecres
que en dues setmanes s'ini-
ciaran les obres de recons-
trucció de les escales de la
Catedral, vuit anys després
del seu esfondrament a
causa d'unes fortes pluges.
El finançament d'aquesta
obra, que s'estima en uns
380.000 euros, anirà -en
una part important- a càrrec
d'un donant privat, que de
moment prefereix no fer
públic el seu nom. El Bisbe
ha demanat respecte a la
decisió del mecenes de no
voler revelar la seva identi-
tat. Ni Bel ni Salinas han vol-
gut dir el nom de l'empresa
ni el seu sector d'activitat.
«Ens hem compromès a no
manifestar qui són», ha dit
el Bisbe, tot recordant que
la captació d'aquest patroci-
nador s'ha fet conjuntament

amb el consistori. 
De moment, segons han
precisat, l'empresa no hau-
ria requerit com a contra-
prestació instal·lar cap car-
tell publicitari a les obres.

Aquestes, que executaran
l'empresa URCOTEX,
començaran durant la pri-
mera quinzena del mes d'a-
bril amb l'objectiu que
puguin estar llestes durant

les festes patronals de la
Cinta, el proper mes de
setembre, sempre d'acord
amb els criteris que s'esde-
vinguin en relació a les exca-
vacions arqueològiques que
van lligades en qualsevol
obra al nucli antic i històric
de Tortosa.  
Salinas ha afirmat que
estem davant d'una «gran
notícia» i que la seva conse-
cució «ha estat desitjada i
treballada per tots», motiu
pel qual ha agraït la feina de

l'alcalde i de l'Ajuntament.
Ferran Bel ha expressat
també la seva satisfacció i
ha recordat que la recons-
trucció consisteix, en reali-
tat, en una primera fase del
projecte global de creació
d'una escalinata de nova
planta vinculada a la gran
plaça que es construirà al
davant de la Catedral. 
«Hem trobat un punt de par-
tida nou, que és la donació,
que ens serveix per posar
en marxa el projecte», s'ha

felicitat el Bisbe. 
«És un motiu de satisfacció
i alegria que s'hagi trobat
una solució tècnica i viabili-
tat financera», ha comentat
per la seva part l'alcalde. 
En aquest sentit, l'alcalde
ha revel·lat que l'Ajuntament
està negociant amb diver-
sos propietaris de les cases
de davant del temple, que
han d'anar enderrocades,
per tal d'arribar a acords
per adquirir les finques i
reduir al màxim el nombre
d'expropiacions.
La primera fase de l'actua-
ció suposarà reconstruir les
dues escales laterals amb
un replà superior que ha de
donar accés a les tres por-
tes del temple, just al
mateix espai on es trobaven
les que es van ensorrar.
«Serà una estructura d'es-
cala com la que havia però
una mica més ampla», ha
dit Salinas. 
La part frontal de l'estructu-
ra quedarà acotada per una
barana, que en una futura
fase serà retirada per donar
continuïtat a les escales
frontals previstes, un cop el
consistori hagi completat
les expropiacions de les
cases del davant de la
Catedral en el projecte glo-
bal d'urbanització de tot
l'espai. Bel ha explicat que
el consistori negociarà amb
els veïns durant les pròxi-
mes setmanes per intentar
reduir el nombre d'expro-
piacions directes.

8 anys desprès, les obres de les escales de la
catedral de Tortosa ja tenen data d’inici

L’Ajuntament i el Bisbat
de Tortosa han anun-
ciat que una empresa,
de moment anònima,
patrocinarà la primera
fase de la reconstruc-
ció de les escales de la
catedral.

Una empresa anònima cobrirà el 60% dels 380.000 euros del seu cost

El Bisbat confia captar ajuts complementaris per arribar a cobrir el pressupost total

TG

L’Ajuntament i el Bisbat de Tortosa han manifestat la seva satisfacció perquè es tiri avant el projecte, gràcies a la donació.

Una empresa anònima patrocinarà la
primera fase de la reconstrucció de les
escales de la catedral de Tortosa

380.000 euros del seu cost

EN LLOGUER

TOT MOBLAT
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Són en total 66 mesures
que volen millorar també
la prevenció i l'extinció
d'incendis. Les conclu-
sions van acordar-se ja la
setmana passada en la
darrera jornada de la
comissió. 
El tripartit ha tornat a
posar en dubte aquesta

comissió, mentre que l'o-
posició ha tornat a
demanar cessaments al
D e p a r t a m e n t .
En concret, les mesures
inclouen un increment de
la inversió en el cos
d'Agents Rurals i
Bombers, per dotar-los
de més helicòpters, dis-
positius GPS, més perso-
nal i una millora de les
condicions laborals.
També hi ha propostes
destinades a repoblar la
zona cremada després
d'aquest foc, i a millorar
la coordinació entre les
direccions generals de
Protecció Civil i de
Prevenció i Extinció
d'Incendis.

El Parlament aprova
les mesures de la

Comissió 

El Parlament de Cata-
lunya ha aprovat
aquesta setmana per
unanimitat les mesures
per millorar la segure-
tat dels bombers, arran
de la Comissió d’Inves-
tigació de l’Incendi d’-
Horta de Sant Joan.

REDACCIÓ

Aprovat un paquet de 66 mesures per la seguretat del cos.

39 municipis del Camp de
Tarragona, Terres de
l'Ebre i Comarques
Gironines que no compta-
ven amb cap mena d'orde-
nació urbanística general.
Una vegada entrin en vigor
les Normes per a aquests

39 nous municipis, no en
quedarà cap sense plane-
jament a Catalunya.
Aquestes Normes perme-
ten, al menys, delimitar el
sòl urbà i el sòl no urbanit-
zable, contenen unes
ordenances d'edificació
bàsiques i plànols d'orde-
nació per a cada terme
municipal. 
Igualment, preveuen reser-
ves d'equipaments i d'es-
pais lliures.

Normes de planejament per
a 39 municipis més

El Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí
invertirà 1.135.442 euros
en treballs relacionats
amb el nou Pla Hidrològic
de la Conca de l'Ebre, que
ha d'entrar en vigor
enguany. El seguiment de
les mesures és obligatori
segons la Directiva Marc
de l'Aigua, que ha fixat els
criteris bàsics de planifica-
ció de totes les conques
de la Unió Europea. El pro-
jecte de seguiment i revi-
sió que s'ha adjudicat té

un termini de 24 mesos.
L'Oficina de Planificació
de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) dirigirà l'assistència
tècnica que executi els tre-
balls. Segons ha recordat
el Ministeri, els plans
hidrològics es marquen
com objectiu «el bon estat
i l'adequada protecció del
domini públic hidràulic; la
satisfacció de les deman-
des d'aigua l'equilibri del
desenvolupament regional
i sectorial i busca incre-
mentar la disponibilitat del
recurs, protegint la seva
qualitat, economitzant la
seva ocupació i racionalit-
zant els seus usos».

1.135.442 E
Pel nou Pla de Conca de l’Ebre

REDACCIÓ

Increment de la inversió en el cos d’agents
Rurals i Bombers, i propostes destinades a
repoblar la zona cremada.

Mesures a aplicar

REDACCIÓ
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En el tram que discorre
pel municipi de Tortosa i
que passa pel mig de la
zona del Canalet, a
Jesús, i pel Pla de Sitges,
a Vinallop. 
El recurs, tal i com ha
assenyalat la regidora
d'Urbanisme de Tortosa,

Meritxell Roigé, es fona-
menta pel fet que el
traçat que proposa la
Generalitat «trenca el
nostre municipi» i en
compromet el seu creixe-
ment. 
Malgrat el vot favorable

de tots els grups, el por-
taveu del PSC, José A.
Martín, ha afirmat que
«després d'una batalla
que dura prop de deu
anys potser seria prudent
fer una retirada ordenada
i passar de la confronta-

ció a la col·laboració
entre administracions». 
Aquesta afirmació ha ten-
sionat el debat, que ha
estat seguit de prop per
diversos membres de la
plataforma contrària al
pas de la C-12 pel
Canalet, i ha provocat la
reacció de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, que
ha retret al PSC el fet de
reclamar la retirada del
recurs i, al mateix temps,
votar la seva aprovació al
Ple. «O estan a favor o
estan en contra. Han tar-
dat vint mesos (PTOP) a
resoldre unes al·lega-
cions per dir que tot
queda igual. I ara ens
demana una retirada
ordenada, que no farem
perquè la decisió de
Política Territorial no és
contrària a uns interes-
sos particulars, sinó que
és contrària als interes-
sos de la ciutat».
Els portaveus dels grups

de CiU i PP han lamentat
les afirmacions del porta-
veu del PSC, mentre que
el portaveu d'ERC, Ricard
Forés, ha dit que «l'impor-
tant és mantenir la unani-
mitat» i el portaveu d'ICV,
Jaume Forcadell, ha
assenyalat que «l'únic
camí a seguir és defen-
sar un traçat alternatiu,
per convicció i coherèn-
cia».
El recurs que s'ha apro-
vat  «reitera el posiciona-
ment de disconformitat
envers els estudis infor-
matius i ambiental» i
recorda que el departa-
ment de PTOP «ha deses-
timat sense suficients jus-
tificacions ni cap fona-
mentació el traçat dema-
nat per l'Ajuntament de
Tortosa», que és el que
discorre en paral·lel al
canal Xerta-Sénia, tal i
com recull el Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM).

Arguments contraris a la proposta de
traçat de la C-12 de la Generalitat

El Ple de l’Ajuntament de
Tortosa va aprovar per
unanimitat de tots els
grups municipals un re-
curs de reposició contra
la resolució del conseller
del PTOP de la Generali-
tat d’aprovació definitiva
dels estudis informatius i
d´impacte ambiental de
la carretera C-12 l’eix
de l’Ebre. 

Problemàtica derivada del traçat d’una autovia que provoca «greus afectacions a Tortosa»

REDACCIÓ

La Plataforma SALVEM LO CANALET, en una reunió amb Artur Mas.

Cedida

Els treballs de lluita contra
el caragol poma han
permès retirar manual-
ment prop de 20.000
exemplars adults d'aques-
ta espècie invasora, detec-
tada per primer cop l'estiu
passat al terme de l'Aldea i
que  amenaça en convertir-
se en una nova plaga per al
Delta de l'Ebre.  Els treballs
han estat duts a terme per
la Comunitat de Regants
de l'Esquerra i pel pla d'o-
cupació del Departament
de Treball, amb 12 peons i
un tècnic dedicats fins a
finals d'aquest mes de
març a  lluitar contra l'ex-
pansió de l'espècie.

Retirada de
20.000 exemplars
de cargol poma

El president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va ser l'en-
carregat de pronunciar el
pregó inaugural de la
Setmana Santa de
Tortosa. En aquest sen-
tit, Poblet es va referir a
la Setmana Santa tortosi-
na com una festa de
caràcter universal, «que
se celebra en una ciutat
antiga i igualment univer-
sal».  «La Setmana Santa
és com el riu Ebre, que
en el seu recorregut ha
sabut aplegar els millors
elements nodridors, des
de l'origen, des de les
fonts, fins avui».

Poblet
inaugura la

Setmana Santa
tortosina

L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha inaugurat aquest
dimarts les urbanitzacions
en diversos carrers de la

ciutat. El carrer Verge del
Pilar s'ha reformat mit-
jançant l'ampliació de les
voreres i fent les cantona-
des amb xamfrà i deixant
uns carrils de circulació de
3,5 metres d'amplada lliure.
S'ha mantingut, però la tipo-
logia existent de la jardinera

a la banda annexa al carril
de circulació. En l'obra
també s'ha renovat tot el
mobiliari urbà. El pressu-
post total del projecte ha
estat de 614.313 euros i
s'ha finançat mitjançant el
Fons Estatal d'Inversió
Local. Pel que fa al carrer
Mestre Homs i al passatge
Conca, tots dos s'han pea-
tonalitzat. El pressupost del

projecte d'urbanització del
passatge Conca ha ascen-
dit a 76.400 euros i el del
carrer Mestre Homs a
112.577. La reforma d'a-
questes dues vies s'ha dut a
terme tenint en compte que
formen part de la trama

comercial de la ciutat, ja
que el passatge Conca con-
necta l'Avinguda de la
Ràpita amb el Carrer
Barcelona i el carrer Mestre
Homs forma part del
Triangle de comerç
d'Amposta. 

Inauguració de diversos carrers
de la ciutat d’Amposta

Verge del Pilar, Mestre Homs i Passatge Conca

TG
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Així ha informat el delegat
dels serveis territorials a
Terres de l'Ebre del
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Monclús, durant la
presentació del Pla de
Desenvolupament Turístic
(Pladetur) 2010. 
«El Pladetur es consolida
com una eina fonamental
de la política de foment
turístic del Departament
d'Innovació, Universitats i

Empresa». 
La convocatòria de
Pladetur per aquest 2010
compta amb una dotació
de 7,55 milions d'euros i
preveu 8 programes espe-
cífics. 
Els incentius previstos per
a 2010 estan adreçats,
principalment, a les PIMES
del sector turístic i als ens
locals. 
L'objecte dels ajuts inci-
deix en aspectes com l'ac-
cessibilitat a establiments
turístics, creació i reforma
d'establiment d'allotja-
ment turístic, creació d'o-
ferta turística comple-
mentària, el foment de la
innovació tecnològica i la
cooperació empresarial,
creació de producte turís-
tic i creació i millora d'ofi-
cines de turisme. 
«El Pla de
Desenvolupament Turístic
2010 (PLADETUR) és una
eina de suport per a la
implantació dels objectius

del Pla Estratègic de
Turisme de Catalunya
(PTEC), que integra en una
sol instrument la política
d'incentius del
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa, en
matèria turística. 
Aquest pla d'incentius de
la Direcció General de
Turisme que s'emmarca
en Pla Estratègic 2005-
2010, defineix un model
turístic competitiu, soste-
nible i de qualitat sota els
criteris d'equilibri territo-
rial, identitat cultural,
diversificació de l'oferta,
innovació de producte,
orientació de la demanda i
desestacional i tzació»,
segons el propi delegat. 
L'objectiu del Pla és fer
del turisme una activitat
generadora de riquesa i
d'ocupació al servei de la
ciutadania, respectuosa
amb el patrimoni històric,
arquitectònic, cultural, pai-
satgístic i natural del país.

443.000 euros en incentius invertits al
sector turístic de l’Ebre

El Departament d’In-
novació, Universitats
i Empresa va destinar
443.000 euros en in-
centius al sector tu-
rístic de Terres de l’E-
bre durant 2009.

Dades conegudes amb motiu de la presentació de PLADETUR 2010

REDACCIÓ

Josep Monclús, delegat dels serveis territorials a l’Ebre del DIUE.
Cedida

La ciutat i els seus pobles
ha incrementat d'una
manera significativa el
volum de residus que s'en-
vien a la recollida selectiva,
amb augments de fins a un
24 per cent en el cas de la
fracció orgànica.
Simultàniament, el residu
que va a rebuig ha caigut
un 5,5 per cent. Les dades
revelen un creixement sos-
tingut durant els últims
anys fruit d'una major
conscienciació ciutadana i,
d'una manera especial en
els últims exercicis, grà-
cies al soterrament de con-
tenidors i al nou sistema
de recollida.

Xifres de la
recollida

selectiva 2009

L'àrea de Qualitat de Vida
de l'Ajuntament de
Roquetes ha presentat
aquests dies els
primers actes del calendari
d'activitats per al 2010
corresponents al Pla local
de Política de Dones que va
ser aprovat el 2008. De fet,
alguns d'aquests actes ja
s'han dut a terme, com
ara la lectura i aprovació del
manifest que va redactar la
Federació de Municipis de
Catalunya amb motiu del
Dia internacional de la Dona
(8 de març), al què van
adherir-se els ajuntaments
catalans que així ho van
desitjar.

Pla Local de
Política de Dones

a Roquetes

Es tracta d'un dels 17 pro-
jectes finançats a través
del Fons Estatal d'Inversió
Local que ha suposat una
inversió per part del
Ministeri de Política
Territorial de 124.236. 
Les noves dependències

permetran oferir a la ciuta-
dania un servei de millor
qualitat, ja que pràctica-
ment s'ha duplicat l'espai
que disposava la plantilla
policial del municipi que
està formada per 17
agents. A l'acte inaugural
hi van assistir la majoria de
regidors i regidores del
consistori, així com res-
ponsables dels diferents
cossos policials, i agents

de la Policia Local
d'Alcanar. L'acte inaugural
va servir perquè els ciuta-
dans i ciutadanes entres-
sen i coneguessen de pri-
mera mà  les noves
dependències de la
Policia.  La subdelegada
del Govern, Teresa
Pallarès, en el seu discurs,
posava de manifest que ha
estat «una inversió molt
ben aprofitada» i destaca-

va que «tot ha estat dissen-
yat perquè el ciutadà sigue
atès amb la màxima quali-
tat». Per la seua part, l'al-
calde, Alfons Montserrat,
assenyalava que les noves
dependències «eren abso-

lutament necessàries i que
estan preparades per
donar resposta a les
necessitats actuals i futu-
res del municipi, tant pel
que fa a l'espai, els recur-
sos i els serveis».

Inauguració de les noves dependències
La Policia Local d’Alcanar ja en disposa: «eren necessàries»

REDACCIÓ

«El PLADETUR és una eina de suport per a
la implantació dels objectius del 

Pla Estratègic de Turisme de
Catalunya (PTEC)»

Eina de suport
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Els alcaldes i regidors de
l'Associació de Municipis
en Àrees amb Centrals
Nuclears (AMAC) i de la
Ribera d'Ebre «qualifi-
quen d’«inoportuna» i
«innecessària» la presen-
tació del Consorci del
Parc Empresarial del
Magatzem de Residus
Nuclears (MTC), que va
tenir lloc aquest dijous a
Ascó. En un comunicat
conjunt, els alcaldes i
regidors consideren que
«actualment els pretesos
beneficis que vol repartir
aquest consorci no són
res més que fum» ja que
depèn d'un projecte
d'Ordre Ministerial que no
ha estat aprovat i que,
segons diuen, pot ser

modificat fàcilment. A
més, l'emplaçament no
està decidit. 
D’altra banda,  el ministre
d'Indústria, Turisme i
Comerç ,  M igue l
Sebastián, ha recordat
que el municipi que aculli

el magatzem temporal
centralitzat de residus
nuclears (ATC) rebrà 7,8
MEUR i no 6 MEUR com
fins ara. 
Ha explicat que els diners
que des del 1998 reben
els municipis de les

zones nuclears, proce-
dents de les taxes que
paguen les empreses a
l'Estat, tenen «una limita-
da incidència» als munici-
pis, i per això «els estem
revisant». 
Per aquest motiu una

ordre ministerial establirà
mecanismes addicionals
per impulsar aquestes
zones i sumar 7,5 MEUR
als 21 MEUR anuals per
aquest concepte. 
Ha dit que Ascó és un
candidat que «lògicament
tindrem en compte» i que
amb l'ATC pot tenir «una
important oportunitat».
Ha afegit que als pressu-
postos del 2010 també
hi ha consignades ajudes
per la reconversió indus-
trial de 10 MEUR a les
Terres de l'Ebre i d'1,1
MEUR per la Sènia, per
actuacions de diversifica-
ció i dinamització indus-
trial. 
Ha fet aquetes declara-
cions al Senat, preguntat
per el diputat de l'Entesa,
Pere Muñoz. 
Sebastián també ha expli-
cat que el pla de reindus-
trialització de Garoña,
que té una central nucle-
ar que tancarà el 2013,
rebrà una inversió supe-
rior als 48 MEUR i s'hi
duran a terme 43 projec-
tes destinats a impulsar
l'activitat econòmica de
la zona. 

L’Estat donarà 7,8 MEUR al municipi
que aculli el magatzem nuclear

A poques setmanes de
conèixer quin municipi
serà el candidat, a l’E-
bre les veus segueixen
sent molt contràries al
projecte.

No 6 MEUR com s’havia dit fins ara, segons ha anunciat el Ministre Sebastián

Els alcaldes i regidors de l’AMAC consideren «inoportuna i innecessària» la presentació del MTC

REDACCIÓ

Roda de premsa a l’Ajuntament d’Ascó quan es va comunicar la candidatura per al magatzem.
Carlos Martorell

Divendres 19 de març va
tenir lloc l'acte d'inaugura-
ció de l'exposició «La
costa, el nostre tret dife-
rencial», que ocuparà
durant diverses setmanes
una de les sales d'exposi-
cions del Centre
d'Interpretació de la pesca
ubicat al port pesquer de
l'Ametlla de Mar. Aquesta
exposició té com a objectiu
explicar a la població en

què consisteix el Pla de
Gestió del Litoral i les
accions que s'han dut a
terme i es duran en un futur
a la nostra costa, per tal de
protegir i afegir valor al lito-
ral calero. Aquest projecte
ambiciós compta amb cin-
quanta actuacions. Aquest
Pla, fet per la Fundació
Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya, ja s'està duent a
terme. Les zones on ja
s'han realitzat les accions
de millora són l'Estany
Tort, Xelín, Cala Vidre,
Calaforn, el passeig entre
aquestes dues platges, i el
recent inaugurat entorn pai-

satgístic del Castell de
Sant Jordi. Les millores han
consistit en l'adequació
dels accessos a les plat-
ges, incorporació de zones
d'aparcament i esbarjo,
col·locació de rentapeus,
s'han refet marges de
pedra seca, entre d'altres
actuacions. 
Des del consistori s'ha
posat èmfasi en la utilitza-
ció de materials que s'inte-
grin al paisatge per tal que
es pugui gaudir de l'entorn
sense ser agressius amb el
Medi Ambient. Les pro-
peres actuacions es realit-
zaran a la Punta de Bon

Capó, on es crearà un parc
botànic mediterrani, la
renaturalització del port i
platja de l'Estany, la desur-
banització i recuperació de
l'entorn natural de Port

Olivet i la millora en accés i
seguretat del camí de
ronda i GR-92, del tram sud
de la costa de l'Ametlla que
va des de la Caleta a l'Àli-
ga.

Exposició sobre el Pla de Gestió del Litoral 
al Centre d’Interpretació de la Pesca

A l’antiga llotja de l’Ametlla de Mar, es va inaugurar divendres 19 de març

REDACCIÓ

Les 144 actuacions del
Pla de Restitució
Territorial, que garantirà
l'abastiment d'aigua a 71
municipis catalans en
cas que es produeixi una
contaminació a l'Ebre
amb les obres del pantà
de Flix (Ribera d'Ebre),
estaran enllestides l'any
2012. Així ho ha donat a
conèixer aquest diven-
dres a Amposta la direc-
tora general de l'Aigua
del Ministeri de Medi
Ambient, Marta Morén,
després que el secretari
d'Estat de Medi Rural i
Aigua, Josep Puxeu, i el
conseller de Medi
Ambient, Francesc
Baltasar, firmessin el
conveni de col·laboració
per començar a executar
les 144 actuacions. Les
obres, que s'iniciaran «de
forma immediata», con-
sistiran bàsicament en la
construcció de capta-
cions, canalitzacions i
dipòsits.

Obres enllestides
per al 2012

Empresaris del sector de
l'hosteleria i la restaura-
ció de les quatre comar-
ques ebrenques han
constituït la Federació
d'Hosteleria i Turisme de
les Terres de l'Ebre per
apropar i eixamplar el
radi d'acció de
l'Associació d'Empresaris
d'Hosteleria de la provín-
cia de Tarragona al terri-
tori. Segons el seu presi-
dent, el restaurador Lluís
Garcia, la federació no
neix amb la voluntat d'in-
dependitzar els empresa-
ris ebrencs del sector de
l'entitat tarragonina, a la
qual continuaran pertan-
yent, sinó per crear un
interlocutor territorial
amb l'administració i
apropar la gestió als
associats, a més d'am-
pliar el radi d'acció de
l'entitat a totes les asso-
ciacions turístiques de
les Terres de l'Ebre.

Federació
d’Hosteleria i
Turisme de les
Terres de l’Ebre
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Avui divendres al matí,
l'Institut Català de les
Dones (ICD), ha organitzat
a Tortosa una jornada del
cicle «Identitats i Gènere als
mitjans de comunicació». El
cicle es va iniciar el passat
dia 5 de març a Girona i es
durà a terme també a les
ciutats de Manresa, Sort,
Tarragona, Lleida i
Barcelona. La jornada s'a-
dreça a totes les persones
que duen a terme accions
formatives amb la finalitat

d'aprofundir en l'àmbit de la
prevenció de les relacions
abusives, oferint noves
eines i coneixements.
També es tracta el paper
d'aquests mitjans en l'apro-
fundiment de la igualtat de
dones i homes. Dintre de la
jornada s'ha comptat amb
la conferència «La repre-
sentació de la identitat
sexual i de gènere als mit-
jans», a càrrec de Iolanda
Tortajada, professora d'es-
tudis de Comunicació de la
Universitat Rovira i Virgili.
Tortajada a partir  de l'anà-
lisi d'algunes sèries de
moda entre els joves i de
vídeos musicals, diversos

estudis han posat en relleu
que les dones apareixen
com a persones subordina-
des, víctimes i temptado-
res, mentre que la imatge
que es dóna dels homes
és la de líders, agressors i
resolutius. I les relacions
entre els dos gèneres són
de confrontació i de manca
de respecte. Tortajada
adverteix que aquests
mateixos estereotips són
els que reprodueixen els
adolescents i joves quan es
mostren a si mateixos per
mitjà de les noves tecnolo-
gies, a través per exemple
dels fotoblocs «Ells mos-
tren allò que poden fer i

elles, allò que es poden dei-
xar fer». Durant la jornada,
també, s'ha dut a terme la
taula rodona «Noves pers-
pectives en la sensibilitza-
ció social respecte a la
igualtat de dones i homes»
amb la participació de
Mònica Aranda, del
Safareig (Grup de Dones
Feministes de Cerdanyola

del Vallès); Antoni Vives,
d'Identitats S.C.; Beatriu
Masià, de l'Associació de
Dones contra la Violència,
Tamaia; i Elvira Altés, pro-
fessora de periodisme a la
Universitat Autònoma de
Barcelona.

REDACCIÓ

Deltebre enjega el concurs de 
postals per a Sant Jordi

L’ Ajuntament de Deltebre ha convo-
cat el premi de postals «Per Sant
Jordi, una rosa, un llibre... i una pos-
tal!» per tal d'escollir la imatge que

representarà la programació d'activitats de la Diada. El termi-
ni de presentació acaba el dia 1 d'abril i el premi és de 100
Euros.  Pot participar tothom que tingui entre 14 i 30 anys.

Demà dissabte, 27 de març
i fins el diumenge, dia 28,
l'Ametlla de Mar dóna la ben-
vinguda, un any més amb
Batucada i animació al
carrer, a la 19a Fira alternati-
va i de productes naturals,
ubicada a la Plaça Nova del
municipi i els carrers més
pròxims. Axí, els visitants
podran gaudir de l'oferta
atractiva que proposa cada
any aquesta iniciativa on els
productes, en la seva majo-
ria relacionats amb l'artesa-
nia, la salut i l'ecologia seran
els protagonistes, ja que
cada cop són més les perso-
nes interessades en ells i les
seves propietats. Sense dei-
xar de banda, altres produc-
tes com, cosmètica o pro-

ductes alimentaris artesans.
Però la principal novetat
d'enguany serà una parada
dedicada a les energies
alternatives i els electro-
domèstics de baix consum.
En relació al creixement que
la fira ha pogut experimentar
al llarg dels anys, el regidor
de Turisme, Antoni
Montagut, ha manifestat que
«l'hem dimensionat a l'espai
de tal manera que no volem
que es faci més gran.
Prioritzem la qualitat davant
de la quantitat». Pel que fa  a
l'apartat gastronòmic, la
Fira, comptarà novament
amb l'AMPA de la Llar
d'Infants Xerinola, que oferirà
degustacions característi-
ques de la població a preus
econòmics.

La Fira alternativa de l’Ametlla,
una fira que aposta per la qualitat

REDACCIÓ

L'Àrea de Dinamització
Econòmica del Consell
Comarcal del Montsià dóna
suport al  projecte Marca
Cuina Catalana, impulsat
per la Fundació Institut de
la Cuina Catalana (FICC),
col·laborant al igual que la
resta de Consells de
Catalunya en una campan-
ya per a que els consumi-
dors puguin identificar tots
els establiments de restau-
ració que elaboren cuina
tradicional catalana arreu
del país. 
La Marca Cuina Catalana
és una eina per preservar
la nostra gastronomia i pro-
moure el consum de pro-

ductes alimentaris de quali-
tat del territori, a fi de
garantir al consumidor el
seu origen, seguretat i qua-
litat. 
Fruit d'aquesta col·labora-
ció, el Consell Comarcal
del Montsià ha anunciat
aquesta setmana que 6
establiments de restaura-
ció de la comarca ja s'han
adherit al projecte. Els res-
taurants participants són:
«Blanc de blancs» de
Rogelio i Montse, «La
Barraca del Delta», «Petit
Cafè» i «La casa de fusta»,
tots ells d'Amposta; «Com
tú» de Santa Bàrbara i el
restaurant «Nit i Dia» de
Poble Nou del Delta. 

El Consell del Montsià amb la gastronomiaAquesta Mostra inclou
concerts, obres de teatre
i recitals poètics que tin-
dran com a escenari dife-
rents espais de la Batalla
de l'Ebre com el Poble
Vell de Corbera, el Centre
d'Interpretació «Les Veus
del Front» a Pinell del
Brai, el Castell de Mòra
d'Ebre... entre d'altres. 
La vicepresidenta del
COMEBE i directora gene-
ral de Memòria
Democràtica, Maria Jesús
Bono, ha recordat que «la
divulgació de la memòria
a través de l'art és el que
impulsa aquesta mostra
d'espectacles de memò-
ria a les Terres de l'Ebre»
afegint que el pressupost

invertit per aquesta mos-
tra és de 45.000 euros i
que espera que tingui
continuïtat. 
El primer espectacle és
durà a terme al Cinema
de la Unió de Flix i anirà a
càrrec de l'artista Marc
Parrot. 
El cantant presenta l'es-
pectacle «50nc». Concert
homenatge als 50 anys
de la Nova Cançó. 
La dramatúrgia de l'es-
pectacle és de Ramon
Simó i Marc Parrot, a tra-
vés d'un personatge creat
per l'ocasió, ens fa de
guia dins d'aquest univers
particular. 
El repertori d'aquesta pro-
posta fa un repàs per
algunes de les cançons
més representatives del
que va ser aquest movi-
ment amb l’homenatge a
Teresa d'Ovidi Montllor,
Veles i Vents de Raimon,
Que volen aquesta gent,
de Maria del Mar Bonet,
L'estaca de Lluís Llach, Si
els Fills de puta volessin
no veuríem mai el sol de
Quico Pi de la Serra, etc.
Aquest primer concert es
fa a Flix ja que en aquesta
població es troba un dels
espais de memòria de les
Terres de l'Ebre. 
L'espai és un dels nou
refugis antiaeris que es
van construir a Flix durant

la Guerra Civil. 
El refugi s'ha rehabilitat i
museïtzat recreant l'en-
torn i les sensacions d'in-
certesa i pànic que vivia
la població davant dels
bombardeigs indiscrimi-
nats de l'exèrcit franquis-
ta. A més de l'actuació de
Parrot la mostra compta

amb els següents espec-

tacles: Amic Xesco de
Toni Giménez,  Alícia ja no
viu aquí, dramatúrgia de
Josep Galindo i Pablo Ley;
Sol i Soldó,  amb Albert
Roig, Carles Santos i
Perejaume; i Contes i
Revoltes de l'Ebre, estre-
na del darrer espectacle
de Quico el Celio, el Noi i

el Mut de Ferreries.

Els espais de la Batalla de l’Ebre:
De la tristor a l’alegria

Demà, 27 de març,
comença la Mostra
d’Espectacles de
Memòria als espais de
la Batalla de l’Ebre,
després que aquesta
setmana el COMEBE
(Consorci Memorial
dels Espais de la bata-
lla de l’Ebre) ho pre-
sentés en roda de
premsa, aquest passat
23 de març a Corbera
d’Ebre.

REDACCIO

«La divulgació de la memòria a través de l’art és
el que impulsa aquesta Mostra d’espectacles de
memòria a les Terres de l’Ebre»

Mª Jesús Bono, Dir. Gral. Memòria D.

En l’àmbit de les
relacions abusives,

oferint noves eines i
coneixements

Prevenció

Església Vella de Sant Pere, Corbera d’Ebre (Poble Vell).
cedida

Cartell Sant Jordi 2010, Deltebre.
cedida

REDACCIÓ

«Identitat i Gènere als mitjans»,
un pas  més cap a la igualtat
Jornada on s’analitza el paper dels mitjans de comunicació
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L’equip de Jordi Fabregat
va començar bé el partit,
amb bon joc i avançant-se
en el marcador, amb un gol
d’Edu Aguilar arran d’una
acció d’estratègia a la sorti-
da d’una falta que havia sig-
nificat l’expulsió del porter
visitant. Però, amb inferiori-
tat numèrica, el Benavent
va remuntar abans del des-
cans, en una fase descon-
certant dels locals en la que
part de l’afició  va mostrar
el seu desacord.
Segons el tècnic de l’equip
rapitenc, «van ser 15 ó 20
minuts de desconcert en
els que no vam interpretar
bé la situació del partit. Al
descans ens vam rearmar i
vam rectificar i a la represa,
contra deu jugadors darre-

ra de la pilota, vam millorar
i vam tenir les opcions per
a poder marcar. Però no
vam empatar». Fabregat
afegia que «penso que
rebem massa càstig en les
fases en què no estem bé.
Ens ha passat en altres jor-
nades en les que quan
tenim encert en el joc no
podem reflectir-ho al marca-
dor i, en canvi, quan no en
disposem, el rival ens fa
mal. També és un problema
de la dinàmica i del cúmul

de circumstàncies que
comporten estar en la situa-
ció que estem. No obstant,
del partit de diumenge pas-
sat, penso que pel cómput
global del joc i ocasions, no
mereixem perdre. Però la
nostra realitat és aquesta».
Malgrat això, el tècnic creu
que «perdre un partit tant
important amb superioritat
numèrica és un cop dur que
marca en negatiu. Però
hem de sortir d’aquesta
negativitat, pensant que

l’objectiu prioritari, que és
salvar-nos, no l’hem perdut i
que encara hi ha temps per
refer-nos».
Queden menys jornades,
«per a tots. Es cert. Però
també cal veure que si reial-
ment hi ha instint guanya-
dor i si no fallem a partir
d’ara, hi ha temps i possibi-
litats. No podem especular
i no podem defallir. Si guan-
yem el proper partit, tenim
opcions i el rivals tampoc
disposen de marge per
reaccionar perquè les
distàncies són curtes entre
una serie d’equips que
estem a la part baixa».
Jordi Fabregat reconeix que
«disposem d’un petit desa-
vantatge però interiorment
estic convençut de que ens
en sortirem. El darrer partit
no ha de fer mal i hem de
saber que ens ho juguem
tot en vuit jornades de lliga.
Amb cinc victòries es pot
aconseguir i crec que
podem assolir-les».
El proper partit, abans del
derbi del dia 1 d’abril a les
20.30 hores, és també a

cara o creu al camp d’un
Palamós que, en el cas de
que els rapitencs puguessin
guanyar-lo, passaria a ser
un rival directe (està a qua-
tre punts, amb un partit
menys).
Efren, ja no va poder jugar
diumenge, Cristian, Miki,
Didac i Galindo són baixa
per una Rapitenca que ha
fitxat al porter Rafa
Martínez, de l’Antequerà,
per poder tenir-ne dos de la
primera plantilla fins el final
del campionat.
Tots els partits són clau,
però perquè ho siguin els
següents, s’ha de traure el
primer. El futur del club
està en joc i la importància
dels punts és màxima. Com
hem dit, l’equip està en
zona de descens però
encara amb té opcions.

Un cop dur

La Rapitenca va perdre
contra el Benavent (1-
2) i, d’aquesta forma,
torna a la zona de des-
cens. Malgrat això, en-
cara té possibilitats.

UE RAPITENCA

La Rapitenca va perdre a casa contra el Benavent i torna a la zona de descens directe

M.V.

La Rapitenca ha
incorporat al porter Rafa

Martínez, que estava a
l’Antequerà

Fitxatge

L’Amposta va demostrar
que té molta autoestima i diu-
menge va guanyar el Blanes
(1-2). Un triomf amb doble va-
lor perquè aproxima als am-
postins a la salvació matemà-
tica (són desens) i deixa un
rival de la part baixa més enre-
ra. Miguel, de penal, i Luis, els
dos pichichis, van marcar en
una segona meitat en què
l’Amposta va adaptar-se al

camp i va oferir més tenacitat
que el rival. El Blanes va fer ja
al final l’1-2. 

Franc Artiga, tècnic de l’Am-
posta, comentava que «ja vaig
dir abans de viatjar a Blanes

que en les dues properes jor-
nades afrontàvem dos finals
que les podíem perdre i poder
seguir amb certa tranquil.litat.
I d’aquesta forma és un goig
jugar finals, perquè ho fas
amb més confiança. Vam po-
der guanyar la primera i ara
estem més prop. I si guanyem
el Premià ja podrem gaudir del
derbi i de les jornades que fal-
taran». El tècnic considera
que «és evident que hem de

buscar guanyar el diumenge
però, tot i fer-ho, no baixarem
la guàrdia. L’equip és orgullós
i, a més, estem en la recta fi-
nal del campionat, quan sem-
pre és important acabar bé
pel futur. Com a tècnic, he de
dir que estic molt satisfet per-
què, tot i les dificultats que
han hagut, l’equip s’ha unit i ho
ha tirat endavant». La quarta
plaça és a deu punts: «mai sé
sap però si tot hagués anat de

forma normal, potser hi ha-
guéssim pogut pensar-hi.
Però, tal com ha anat tot, hem
de valorar molt com estem».
Josçé Ramon, sancionat,
serà baixa. 

El mèrit de la tranquil.litat
L’Amposta, que va guanyar a Blanes (1-2), està més prop de la permanència

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Edu Aguilar va fer el gol de la Rapitenca, diumenge passat.
CANAL TE

Miguel  ja porta 14 gols.
CANAL TE

Un altre rival de la part
baixa contra qui es
podria refermar la
salvació (diumenge 17 h)

Premià

El Tortosa va perdre diumen-
ge al camp del Marianao,
equip que està en zona de des-
cens i que ara és 8 punts per
darrera (3-1). Els de Viñas van
començar bé, amb opcions,
però van acusar certa fragilitat
defensiva en accions puntuals
que van costar, al primer

temps, els dos gols locals. El
2-0, poc abans del descans,
va fer mal. El Tortosa no va sa-
ber reaccionar i el tercer gol
barceloní, a l’inici de la segona
meitat, va sentenciar. Quique,
en temps afegit, va maquillar el
resultat.

Albert Viñas, tècnic del Tor-
tosa, comentava que «és cert

que vam tenir opcions en els
primers minuts i que vam co-
mençar bé, però la realitat és
que ha estat, en general, el pit-
jor partit que hem fet fins ara.
Vam anar de més a menys i
vam estar malament, excepte
la fase inicial, fins l’1-0».

Viñas admetia que «la veritat
és que la posició en què estem

és la mateixa però hem, per-
dut el coixí de punts que tení-
em. I hem d’espavilar. Hem de
guanyar tres o quatre partits
per sortir de la situació actual,
per estar totalment tranquils».
Recio, per una entrada, no va
poder acabar el partit, diumen-
ge. L’equip, «amb els canvis re-
alitzars, va fer-ho amb deu». I

serà baixa per diumenge, així
com David i Borrull. «Dispo-
sem de 14 jugadors del primer
equip. Haurem d’agafar-ne del
juvenil que hauran jugat dissab-
te a Sant Andreu. I és que el ju-
venil també està necessitat i
no pot prescindir de cap juga-
dor», deia el tècnic. Per aquest
motiu, la directiva podria haver

pensat en poder fitxar a davan-
ters d’equips de la comarca,
com és el cas de Ferreres del
Jesús i Maria o Nico de la Ca-
va. Però, fins al moment, no-
més ha estat això. 

El Tortosa, amb les baixes ja
esmentades, rebrà diumenge
(17 h) el San Cristobal, un
equip que lluita per l’ascens.

«S’ha perdut el coixí de punts»
El Tortosa, amb la baixa de Recio, no pot fer concessions contra el S. Cristobal, quart

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Ja l’any passat, des
del MÉS EBRE i CANAL TE,
vam donar suport al Club
Handbol Amposta LAGRA-
MA amb motiu de la fase
d’ascens a Divisió d’ho-
nor que es va jugar a la
capital del Montsià. 

El mateix faré ara amb
l’equip de l’Handbol Tor-
tosa HIDROCANAL que
aquest cap de setmana,
també en clau d’amfitrió,
disputa la fase final de
Primera catalana, a la
capital del Baix Ebre.
Una fita històrica per a
l’handbol femení a Torto-
sa i que ha de comptar
amb l’ajuda dels aficio-
nats que han d’acudir al
Pavelló Firal demà dis-
sabte (18 h) per empèn-
yer a les noies que lluita-
ran per guanyar i arribar
a la final de diumenge
(12.30 h).

Deixant de banda re-
clams que van sortir a la
llum pública fa uns me-
sos, sobre l’escissió d’a-
quest equip del CE Torto-
sa, el que cal pensar és
en la realitat que repre-
senta aquest moment
actual. I, principalment,
per tot el que genera. La
il.lusió d’un equip que no
ha perdut en la primera
fase, sent el primer del
seu grup. I el treball di-
rectiu per  poder dur fins
al Baix Ebre aquesta fa-
se final. 

Tortosa és la ciutat del
Bàsquet Català 2010.
Però per dos dies ha de
fer un parentesi. Per
tant, aquest cap de set-
mana s’ha d’anar a veure
l’handbol. 

I acabo aprofitant l’o-
casió per encoratjar, en
general, a tota la gent
ebrenca que es dedica i
que treballa per aquest
esport.

Aniré a veure
l’handbol

L’opinió de Michel
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Gandesa i Ulldecona van oferir un partit igualat i que fou emocio-
nat fins els darrers minuts. Els de Rogelio van oferir una bona
imatge, en la línia de les darreres sis jornades en les que no ha-
vien perdut. I van tenir l’opció de decidir el duel al seu favor. Un
penal, a manca de cinc minuts, quan els locals jugaven amb deu,
va ser-ho. Però José Ramon, amb molta força, no va transfor-
mar-lo. Acte seguit, ja en temps afegit, arran d’un córner, el Gan-
desa va fer l’1-0. Un gol que fa que els gandesans es mantinguin
en la vuitena plaça. Rogelio deia que «va ser una llàstima perquè
vam jugar ben posats i vam tenir el partit a les nostres mans.
Hem de seguir però està clar que una victòria ens hagués donat
opcions de lluitar per les primeres places». 

L’Ulldecona no aprofita un penal
(85’) i perd en temps afegit

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

ALMAL, centre de recuperació que dirigeix Alvaro Cervera a
Amposta, ha efectuat una proposta a clubs ebrencs per tal
de que puguin disposar de «més facilitats en la tramitació de
la documentació de jugadors lesionats de les que estan te-
nint en l’actualitat. A més, amb preus assequibles, es farà un
tractament a les seues lesions, tenint en compte que ALMAL,
des de fa sis anys, té vinculació directa amb l’equip del Dr.
Ramon Cugat. Per aquest motiu, si és necessari, les lesions
es poden canalitzar per aquí, amb tramitació ràpida perquè
els jugadors siguin visitats pels traumatòlegs de Cugat a Bar-
celona». Més informació per als clubs interessats al 977 70
50 42 o al 618 10 64 61.

ALMAL proposa tramitacions i
tractament per a jugadors lesionats

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Josep Papaseit va entrenar a l’Amposta, equip que va pujar-
lo a la Preferent. També ha dirigit al Torredembarra, S. Pere i
S. Pau, Morell, Torreforta i Salou, entre altres. En aquesta tem-
porada està de segon al Gavà, de la Segona B, amb Jaume Bo-
net. La directiva de la UE Aldeana buscava «un revulsiu, amb ex-
periència per poder sortir de la posició actual», i va poder
arribar a una entesa amb el tècnic tarragoní. Papaseit comen-
tava que «és una nova etapa que afronto amb il.lusió per tirar
l’Aldeana endavant. Dimarts vam fer la primera sessió d’entre-
nament i, en principi, he de conèixer la plantilla i buscar que els
jugadors s’impliquin al màxim. Penso que es pot revertir la si-
tuació i que es pot assolir l’objectiu d’acabar els cinquens per
la cua i esperar que les compensacions acompanyin».

Josep Papaseit és el nou tècnic de
la UE Aldeana

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Sénia no va fallar al camp del cuer i va golejar amb tres
gols de Pol, un d’Alfonso i un altre de Villarroya. D’aquesta for-
ma, es refà de la derrota de la jornada anterior i manté la bona
línia de resultats de la segona volta. Ha sumat, fins ara, 16 punts
de 21 possibles. Axí mateix, Pol es destapa amb 12 dianes.
D’altra banda, l’Ascó va caure a l’Hospitalet, on  tot i avançar-se
amb el gol de Mauri, va acabar cedint a la represa 3-1: «com
ens ha passat en altres jornades, som irregulars en els partits i
a la represa, en deu minuts fatídics, se’ns va anar una confron-
tació que teníem controlada». L’Ascó, una victòria en sis jorna-
des, es manté cinquè, a sis punts de la segona plaça. Diumen-
ge «en un partit clau en què no podem fallar» rebrà l’Aldeana.

Pol, amb un ‘hat-trick’, demostra el
seu gran moment i el de la Sénia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va guanyar a l’Aldea (0-1) i segueix lligat a la zona capda-
vantera. Es sisè, a vuit punts del líder. A més, porta quatre jorna-
des sense perdre (10 punts de 12). Del duel a l’Aldea, Chiqui Este-
llé, tècnic del conjunt canareu, deia que «no vam fer un gran partit
però vam saber aprofitar una les poques opcions que vam crear al
primer temps, per mitjà de Toni. L’altra fou un possible penal no xiu-
lat. Penso que al primer temps, l’Aldeana fou superior, amb més
actitud i fins i tot ocasions, sobre tot dues al principi. A la represa,
ells van pressionar però nosaltres, ben posats, vam aguantar bé al
darrera. Tal com va anar el partit, penso que un empat no hagués
estat injust. Però la victòria ens permet seguir tenint al.licients per
les properes jornades, per continuar lluitant».  

L’Alcanar segueix enganxat al vagó
capdavanter de la taula 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia, setè, rebrà diumenge el cuer, l’Icomar. Buscarà la
setena victòria seguida al seu camp on, després d’una primera
volta irregular, s’ha tornat a fer fort en la segona. 
L’equip de Camarero va empatar dissabte a Torredembarra (0-
0). «La veritat és que vam jugar força bé, ben posats i creant
ocasions, tant a la primera com a la segona part. Penso que
vam merèixer més. I he de dir que el Torredembarra em va agra-
dar, és un equip fort i agressiu», deia el tècnic de l’equip jesu-
senc. Era important per al Catalònia tornar a puntuar fora, des-
prés d’unes jornades sense fer-ho. 
Castillo, Fatsini i Manel Carles que ja ha dit adéu a la temporada
van ser les baixes en aquesta jronada. 

El Catalònia buscarà la setena
victòria seguida a la Santa Creu

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc es troba en un
espiral en el que no pot fallar.
Diumenge va perdre al camp
del Canyelles (2-0) i, d’aques-
ta forma, torna a estar en la
penúltima plaça de la taula, a
sis punts de la zona que pot-
ser de permanència si no hi

ha compensacions. Demà
rebrà el Viladecans, equip
que també es troba en zona
de descens. «Per sortir de la
situació actual no ens val en
fer una segona volta bona,
ha de ser molt bona, després
del déficit que acumulem de
la primera. I per això no po-

dem tenir cap concessió
més. Els tres propers partits
a casa són claus, contra ri-
vals directes. Però està clar
que perquè ho siguin els pos-
teriors hem de guanyar el pri-
mer contra el Viladecans».
Del duel a Canyelles, el tèc-
nic deia que «no ens vam

adaptar al partit ni a les cir-
cumstàncies del mateix, en
un camp petit i de terra. A la
represa, vam rebre el 2-0
molt aviat i, tot i intentar-ho,
acumulant més gent davant,
no vam tenir claredat per cre-
ar opcions». Llorenç, Adell
(sancionat) i Otero són baixa. 

Les esperances del Roquetenc
passen per vèncer el Viladecans

L’equip ebrenc va perdre diumenge al camp del Canyelles (2-0)

REDACCIÓ

PREFERENT 

El Remolins-Bítem afrontava
un partit important per a recu-
perar-se i esvair dubtes des-
prés de l’empat anterior a ca-
sa i de les baixes per sanció
que té en la vessant ofensiva
(S. Ruiz, Marc Baiges i Xavi
Anell). I va aconseguir una

victòria que li significa un cop
d’efecte (0-2) per mantenir el
liderat, amb gols a la represa
de Nacho i d’Alex.

Jordi Rojas, tècnic de la Ca-
nonja, manifestava que «la pri-
mera meitat va ser anivellada.
A la represa, a pilota aturada,
vam rebre el 0-1. La veritat és
que nosaltres, defensivament,

no vam estar encertats en
aquesta jugada i en la poste-
rior del 0-2. I el Remolins-Bí-
tem va guanyar merescuda-
ment. Tot i les baixes, va
demostrar que és un conjunt
equilibrat, amb jugadors deter-
minants. Té molt de criteri i
sap a que juga. Em van agra-
dar especialment Joseph, Ka-

zu i Reyes». Nacho Pérez, tèc-
nic del R.-Bítem, per la seua
part, deia que «l’equip era
conscient de la importància
dels punts, després de diver-
sos empats, i va fer un gran
partit. Estic satisfet del joc i de
la seua implicació». Marc i X.
Anell ja tornen diumenge, con-
tra el Torredembarra. 

El líder fa un pas endavant en
guanyar a la Canonja (0-2)

Tot i les baixes, va recuperar-se dels resultats anteriors

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava, segon a punt del lí-
der, rebrà demà (17 h), el
Valls, quart, un punt per darre-
ra. Serà un partit atractiu i amb
doble valor. Els vallencs, en rat-
xa, no han perdut en les darre-
res sis jornades (cins victòries
i un empat). L’empat va ser
contra el Vila-seca, en la jorna-
da passada. Un partit que fou

trampa. La Cava, per la seua
part, va vèncer a l’Ampolla (2-
4), obtenint una victòria de
prestigi i que el referma en la
lluita per l’ascens. L’Ampolla es
va avançar aviat arran d’un gol
de l’incisiu Paco Casas. Però la
Cava, tot i les sis baixes, va re-
accionar bé i va guanyar me-
tres davant d’un rival que va
defensar massa enrera. Va

gaudir de diverses arribades
clares i va remuntar amb els
gols d’Alex i de Nico. A la re-
presa, tot va canviar. Un gran
gol de Paco Casas va valdre
l’empat. La Cava va quedar-se
amb deu i va patir perquè els
locals van apretar, amb op-
cions. Però els de Cantó foren
letals. Nico, aprofitant una pas-
sada magistral d’Alex Accensi,

i el propi Alex, amb màgia, van
decidir. L’Ampolla havia estat
prop de l’empat però no va re-
soldre. I va fallar un penal en
temps afegit. La derrota, sego-
na seguida, el fa estar encara
compromès per les compen-
sacions. La Cava, amb un
equip local (quatre juvenils), va
sortir reforçat per l’actitud en
un derbi, que tot i el relliscós
que estava el camp, fou espec-
tacular.

Duel al cim
Gran partit: la Cava, segon a la taula, rebrà el Valls, quart

REDACCIÓ

DEMA DISSABTE 17 H. S’ENFRONTEN ELS DOS PICHICHIS DEL GRUP

La Cava va guanyar
diumenge a l’Ampolla (2-4)

Valor afegit

La zona de permanència
està ara a sis punts del
Roquetenc. Demà rebrà
un rival directe.

Rival directe

El líder, que ja sabrà els
resultats del partit la
Cava-Valls, i del Reddis,
rebrà el Torredembarra.

Diumenge
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L’anècdota del partit fou que els locals, durant gairebé tota la se-
gona part, van jugar amb un defensa, Ferran, de porter. Albert,
el porter, es va lesionar en la jugada del penal que va ocasionar,
posteriorment, el 0-1 (55’). El porter suplent, per motius perso-
nals, no hi era diumenge i Ferran va agafar responsabilitats. El
S. Bàrbara, en un partit en general fluix, principalment al primer
temps, amb poques opcions (una per equip), va ser orgullós i va
insistir obtenint el premi amb els gols d’Ivan i de Borrell. El triomf
permet al Santa Bàrbara ampliar la bona línia de resultats de la
segona volta (13 punts de 21). Es desè. Diumenge visita un Vi-
lalba que només ha sumat un punt en la segona ronda de la lli-
ga. El R.-Bítem, per la seua part, segueix compromès. 

Ferran, porter improvisat del Santa
Bàrbara que remunta davant el R. Bítem

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles, amb dues victòries seguides, ha tornat a
recuperar opcions. Tot i que un xic distant, està a vuit
punts de la segona plaça, a l’expectativa. Quique Cornejo,
en el retorn després de la sanció, va fer el 0-1 en un par-
tit que estava obert, amb alternatives. Els locals, amb
efectius suficients i amb bona actitud, van tenir les seues
opcions empatant amb un gol d’Stephane. Però el
Camarles va ser ambiciós i finalment va trobar la recom-
pensa amb el gran gol de Ruben. Els de Barbosa reben al
filial de l’Amposta, diumenge, en el retorn de Bertran a
Camarles, ara a la banqueta rival. La Rapitenca es des-
plaça al camp d’un Masdenverge que va empatar al camp
del Deltebre (2-2). 

El Camarles, amb un gran gol de
Ruben, venç a la Ràpita

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Paco Reverté és un dels presidents joves dels clubs de futbol del
nostre país. Als 31 anys encapcel.la un projecte a Alcanar amb un
club de futbol que té força i ganes de crèixer. La implicació en el
projecte de l’entitat dels jugadors canareus es considerable, fent
una pinya entre el primer equip i el filial. Però la circumstància des-
tacable és que Paco, a més de president del club, és el porter del
filial de l’Alcanar, a la Tercera regional. Un cas peculiar i curiós dins
del futbol estatal. L’Alcanar B, a més, va guanyar dissabte la Fa-
tarella (2-1) i segueix en la pomada per l’ascens. Tres places i set
equips immersos: Roquetenc, Móra Nova, Flix, Ginestar i Campre-
dó que van empatar diumenge, i Alcanar i Tivenys, equip que té
un partit pendent a Arnes on guanya 1-2 al descans. 

Paco Reverté, president jove i, a més,
porter de l’Alcanar B

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L’Horta va guanyar el Perelló (3-1) i s’afegeix en la lluita per la se-
gona plaça. Es sisè a cinc punts del seu darrer rival. L’equip de
Chema fa catorze jornades que no perd (nou victòries, quatre d’e-
lles seguides). Diumenge va guanyar amb gols de Dani, Manero i
Salva. El Perelló, que va avançar-se amb el 0-1, gol de Fran More-
no de penal (1’), no va quedar d’acord amb l’arbitratge. Segons
Harry Arraut, el seu tècnic, “l’àrbitre va xiular moltes faltes inexis-
tents a favor de l’Horta que, d’aquesta forma, va crear perill. I el
seu criteri amb les targetes ens va perjudicar. A la represa, als deu
minuts, ens vam quedar amb nou per targetes (una vermella direc-
ta) increïbles. Fins llavors, el partit estava controlat. Vam haver d’a-
rriscar i al final (quan ells estaven amb deu per compensació) va
venir el 3-1”. El Perelló, segon, rebrà demà el Corbera (16 h). 

L’Horta guanya el Perelló (3-1) i ja fa
catorze jornades que no perd

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic va guanyar a l’Ametlla, rival directe, i és tercer a tres
punts del segon (0-2). Els morencs, a l’Ametlla, van avançar-se
amb el 0-2, al minut 7, amb dos gols d’Agustí. L’Ametlla, tot i
costar-li entrar en el partit al primer temps, va disposar de
diverses opcions per haver-ho fet abans del descans. A l’inici
de la represa, com al del partit, els morencs van tenir dues
opcions. Llavors, no van transformar-les. L’Ametlla, posterior-
ment, va oferir un dels seus millors registres amb bon joc i
més oportunitats. Però sense encert final. Juanjo Balfegó, tèc-
nic de la Cala, deia que “felicito a l’Olímpic pel triomf i perquè
em va semblar un gran equip, fort en defensa. No obstant,
penso que nosaltres, amb un encert del 50 %, haguéssim
guanyat. Tot i la derrota, estic molt content del joc”. Edgar (16
anys), fou titular. La Cala rebrà demà el Benifallet. 

Victòria amb doble valor de l’Olímpic al
camp de l’Ametlla (0-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El partit entre l’Amposta B i el Batea, que va acabar amb em-
pat a dos, està incoat d’expedient. El club de la Terra Alta l’ha
impugnat per possible alineació indeguda del conjunt local. Per
aquest motiu, està incoat a l’espera de les conseqüents al.le-
gacions i que el comitè pugui decidir. Pel que respecta al duel,
dir que el Batea va avançar-se amb un gol de Yalti (55’) però
que l’Amposta va empatar «en fora de joc», segons els visi-
tants. El juvenil Joan Marc va empatar. El partit estava obert i
Xatet va establir l’1-2 (85’). Però en temps afegit, a la sortida
d’un córner i aprofitant la relliscada del porter visitant, Guardio-
la aconseguria el 2-2. El Batea, a l’espera de la resolució del
comitè, està a l’espera de dues resolucions (aquesta i la de la
del dia de la Rapitenca B).

L’Amposta-Batea està incoat d’expedient
per possible alineació indeguda (2-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Escola Delta de l’Ebre va
fer una assemblea extraor-
dinària el dimecres passat,
amb els seus responsables i
els pares dels jugadors, per
a parlar sobre el seu futur. 
El CD la Cava, temps enre-
ra, va transmetre una pro-
posta i la UE Deltebre, pos-

teriorment, una altra. 
Segons hem pogut saber, el
CD la Cava voldria integrar-
la com una secció de futbol
base dins de l’entitat, sent
els mateixos directius
actuals els qui la coordina-
rien. I el Deltebre, com un
filial, amb la seua autonomia
però amb una supervisió

que dependria del club. 
L’Escola es va fundar al seu
moment fruit de la unió del
futbol base del CD la Cava i
la UE Deltebre. Han passat
els anys i la Cava ha anat
creant el seu futbol base
propi, plantejant la integra-
ció de l’Escola dins del seu
club. Però, llavors, la UE

Deltebre,  també ha efectuat
la seua proposta de futur. 
La qüestió és que quatre
clubs amb futbol base al
municipi, en principi, no
sembla el més coherent.
Per això han aparegut ara
les propostes.
Carlos Castaño, president
de l’Escola Delta, explicava
que «nosaltres tenim clar
que la decisió que s’hagi de
pendre ha de ser per acord
unàmim dels pares.
Després de parlar-ho dime-
cres, d’entrada, el desig de
la majoria de pares és que

l’escola continui funcionant
com fins ara, sense ajuntar-
nos amb ningú. A hores
d’ara, aquesta és la idea.
Hem deixat unes setmanes
per acabar-ho de pensar i,
després, ens pronuncia-
rem».

Propostes de futur per a
l’Escola Delta de l’Ebre

L’Escola va fer dimecres una assemblea per parlar-ne
REDACCIÓ

ACTUALITAT

El CD Tortosa, segons fonts
consultades, s’ha pogut inte-
ressar darrerament pel
davanter Jesús Ferreres. No
obstant, en el moment del
nostre tancament, no hi
havia cap novetat al respec-
te i Jesús segueix sent juga-
dor del Jesús i Maria. 
D’altra banda, el líder va fer

un altre pas ferm en la jorna-
da passada cap el títol. Va
guanyar, amb molt de sacri-
fici i sofriment, al camp del
Benifallet i, amb la derrota
del Perelló, amplia l’avantat-
ge al capdavant de la taula
fins els 17 punts.
El duel, a Benifallet, va
començar amb un ritme tre-
pidant. Ivan, al minut 1, va

avançar, de falta directa, el
Jesús i Maria. Acte seguit, el
local Ahmed feia l’empat i al
minut 5, Jefrey, s’anticipava
al porter rival i establia l’1-2.
Fins el descans, alternatives
i arribades a les dues àrees.
Emlio tindria una bona opció
pels locals mentre que
Ferreres i Ivan les disposa-
rien pels visitants. La sego-

na meitat seria similar a la
primera. Ismael reestablia
l’empat i donaria més emo-
ció a un partit que no la per-
dria fins el final. El Jesús i
Maria va insistir i va gaudir
de dues oportunitats per
marcar davant d’un
Benifallet ben posat i que no
es rendia esperant transfor-
mar la seua opció. Va ser el
visitant Miguel qui decanta-
ria el duel a favor del seu
equip quan, a manca d’un
quart pel final, va engaltar
un tret enverinat que va
col.locar la pilota a l’escaire
de la porteria local. El
Benifallet, combatiu i amb

una actitud que si la manté li
donarà opcions de per-
manència, va fer sofrir al
Jesús i Maria. En els darrers
minuts, Joan, amb una gran
intervenció, va evitar una
rematada d’Ismail. En els
darrers minuts, els locals
van reclamar un penal per
unes mans d’Albert.

El CD Tortosa s’ha interessat pel
davanter Jesús Ferreres

De moment, no hi ha cap novetat i el jugador segueix al Jesús i Maria
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El líder, que diumenge
va guanyar a Benifallet
(2-3), no jugarà demà
per la retirada del filial
de l’Aldeana.

No jugarà demà

Els pares de l’Escola han
manifestat que voldrien
seguir funcionant com
fins ara, sense ajuntar-se
amb ningú

Seguir igual

Ja diumenge no van
poder tenir efectius sufi-
cients per jugar a El Pi-
nell. I, aquesta setmana,
davant de la situació de
les dues últimes jorna-
des, el club aldeà ha de-
cidit retirar l’equip. Ja és
oficial. Els partits, a par-
tir d’ara, els perdrà per
3-0 i, en ser ja a la sego-
na volta, es mantenen
els resultats anteriors.

Retirada de
l’Aldeana B

Ja està confirmat

La visita del periodis-
ta Xavi Torres, directiu
de la FCF, a la Delegació
de les Terres de l’Ebre
s’ha ajornat fins el di-
lluns (19.30 h). El presi-
dent de la FCF, Jordi Ca-
sals, podria també
estar-hi en una reunió
amb els clubs ebrencs
en la que s’exposarà
una restructuració per
al futbol base. 

Xavi Torres, a
l’Ebre, dilluns 

A la delegació de la FCF
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PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Rem. Bítem-Pinell (17.30 h)
Ametlla-Benifallet (16 h)
Perelló-Corbera (16 h)

Dissabte
Vilalba-S. Bàrbara (16.45 h)

Batea-Horta (17 h)
Camarles-Amposta (16.30 h)

Masdenverge-Rapitenca (15.45 h)
Olímpic-Deltebre (16.45 h)

RESULTATS
25a jornada Segona regional

Benifallet-Jesús i Maria 2-3

Deltebre-Masdenverge 2-2

Ametlla-Olímpic 0-2

Pinell-Aldeana 3-0

S. Bàrbara-Rem. Bítem 2-1

Horta-Perelló 3-1

Corbera-Vilalba 1-0

Amposta-Batea 2-2

Rapitenca-Camarles 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 25 82 25 67

2. Perelló 25 54 36 50

3. Olímpic     25 55 34 47

4. Pinell 25 52 33 46

5. Ametlla 25 43 29 46

6. Horta 25 48 29 45

7. Camarles    25 42 40 42

8. Batea 24 41 27 40

9. Amposta 25 42 34 38

10. S. Bàrbara 25 59 37 36

11. Deltebre 25 44 41 34

12. Corbera 25 46 42 32

13. Rapitenca 24 54 47 30

14. Masdenverge 25 30 49 24

15. Vilalba 25 26 57 18

16. Rem. Bítem 25 30 60 17

17. Benifallet 25 33 62 16

18. Aldeana 25 20 122 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Tivissa (19 h)
Ulldecona-Móra Nova (16 h)

Atlas Tortosa-Ginestar (15.15 h)
Jesús i Maria-Alcanar (15.30 h)

Diumenge
Fatarella-Torre Espanyol (16 h)

Godall-Flix (16.30 h)
Benissanet-Tivenys (16 h)
Arnes-Campredó (16.45 h)

Rasquera-Roquetenc (16.45 h)

RESULTATS
24a jornada Tercera regional

Tivenys-Ulldecona 3-1

Mora Nova-Arnes 3-1

Roquetenc-Jesús i Maria 7-0

Alcanar-Fatarella 2-1

Torre Espanyol-Flix 0-1

Godall-Benissanet 1-1

Ginestar-Campredó 2-2

Atlas Tortosa-Catalònia 1-1

Tivissa-Rasquera 4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 24 67 25 53

2. Móra Nova 24 41 16 52

3. Flix 24 69 32 49

4. Ginestar 24 70 38 47

5. Campredó 24 47 25 45

6. Tivenys 23 60 30 44

7. Alcanar 24 39 27 43

8. Godall 24 48 37 41

9. Benissanet 24 38 39 36

10. Catalònia 24 35 29 34

11. Tivissa 24 45 58 29

12. Fatarella 24 34 56 28

13. Atlas 24 35 35 26

14. Rasquera 24 41 65 21

15. Ulldecona 24 32 50 20

16. Arnes 24 30 54 20

17. Jesús i Maria 24 29 73 13

18. Torre Espanyol 24 18 89 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

la Cava-Valls (17 h)
Reddis-Canonja (17 h)

Diumenge
la Sénia-Ampolla (16 h)
Catalònia-Icomar (17 h)

Rem Bítem-Torredembarra (17 h)
Ulldecona-Cambrils U. (16.30 h)

Alcanar-Gandesa (16.30 h)
Ascó-Aldeana (17 h)

Hospitalet-Vilaseca (16.45 h)

RESULTATS

25 jornada, Primera regional

Torred.-Catalònia 0-0

Icomar-la Sénia 1-5

Canonja-Rem. Bítem 0-2

Vilaseca-Valls 1-1

Gandesa-Ulldecona     1-0

Aldeana-Alcanar 0-1

Hospitalet-Ascó 3-1

Ampolla-la Cava 2-4

Cambrils U-Reddis         2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 25 74 42 50

2. la Cava   25 58 35 49

3. Reddis 25 50 30 49

4. Valls 25 53 33 48

5. Ascó 25 43 35 43

6. Alcanar           25 47 34 42

7. Gandesa 25 50 38 40

8. Catalònia  25 56 35 38

9. la Sénia 25 37 30 38

10. Ulldecona 25 44 46 38

11. Torredembarra 25 43 42 35

12. Canonja 25 37 45 34

13. Ampolla 25 34 36 33

14. Cambrils U. 25 33 62 24

15. Aldeana 25 31 54 22

16. Hospitalet 25 28 57 18

17. Vilaseca 25 23 51 17

18. Icomar 25 23 59 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Viladecans (dis 16.30h)

Camp Clar-O. Can Fatjó

Alcarràs-Mollerussa

Torreforta-Sitges

Vista Alegre-Catllar

Horta-Morell

Pub. Cases-Cervera

Martorell-Canyelles

Cambrils-St. Ildefons

RESULTATS

25 jornada, Regional preferent

Torreforta-Martorell 3-1

O. Can Fatjó-Vista Alegre         1-1

S. Ildefons-Camp Clar 4-1

Mollerussa-Cambrils 1-0

Viladecans-Pub. Cases 4-1

Canyelles-Roquetenc 2-0

Cervera-Horta 0-3

Morell-Alcarràs 0-0

Sitges-Catllar 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 25 57 27 60

2. Horta 25 42 15 50

3. Vista Alegre 25 53 35 47

4. Pub. Cases 25 45 45 40

5. Cervera 25 37 37 38

6. S. Ildefons 25 48 37 36

7. Alcarràs 25 39 37 36

8. Canyelles 25 49 54 36

9. Cambrils 25 36 33 35

10. Camp Clar 25 49 44 34

11. Mollerussa   25 41 45 32

12. Sitges 25 36 40 32

13. Catllar 25 34 49 31

14. Torreforta 25 29 28 30

15. Morell 25 30 35 28

16. Viladecans 25 30 40 28

17. Roquetenc 25 27 38 25

18. Martorell   25 25 68 5

Regional preferent

Una acció del partit Alcanar B-Fatarella, de dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El filial de l’Alcanar va
guanyar a la Fatarella (2-
1) i segueix immers en la
lluita per l’ascens a la
Segona regional.

A la ‘pomada’
PRÒXIMA JORNADA  
Manlleu-Santboià

Pobla Mafumet-Hospitalet
Olesa-Prat

Balaguer-Blanes
Amposta-Premià

Palamós-Rapitenca
Benavent-Castelldefels

Europa-Vilanova
Reus-Cassà

Cornellà-Llagostera

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 30 20 8 2 60 10 68
2. Reus 30 19 6 5 59 21 63
3. Prat  30 15 7 8 50 30 52
4. Santboià    29 14 10 5 51 36 52
5. Manlleu 30 12 14 4 40 27 50
6. Cornellà 30 13 10 7 34 35 49
7. Europa 30 12 12 6 49 37 48
8. Balaguer 30 11 9 10 44 39 42
9. Llagostera  30 11 9 10 41 36 42
10. Amposta   30 10 12 8 48 47 42
11. Benavent 30 9 8 13 39 55 35
12. Castelldefels 30 9 7 14 40 52 34
13. Palamós 29 9 6 14 33 42 33
14. Vilanova 30 8 9 13 34 47 33
15. Pobla Mafumet 30 8 8 14 35 45 32
16. Cassà 30 8 8 14 37 50 32
17. Premià 30 8 7 15 28 37 31
18. Rapitenca 30 8 5 17 38 56 29
19. Blanes 29 6 6 17 35 61 24
20. Olesa 30 3 9 17 20 52 18

Tercera divisió RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió

Llagostera-Manlleu 1-1
Santboià-Pobla Mafumet           0-0
Hospitalet-Olesa 1-0
Prat-Balaguer 2-1
Premià-Palamós 0-0
Rapitenca-Benavent 1-2
Castelldefels-Europa 1-1
Cassà-Cornellà 0-0
Blanes-Amposta 1-2
Vilanova-Reus 0-1

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa-S. Cristobal

Peralada-Tàrrega
Poble Sec-Vilassar

Banyoles-Sants
Santfeliuenc-Masnou
Vilafranca-Gramenet

Rubí-Iberiana
Mataró-Igualada

Montcada-Guíxols
Muntanyesa-Marianao

RESULTATS
28 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Peralada 0-0

Vilassar-Banyoles 2-0

Sants-Santfeliuenc 1-2

Masnou-Vilafranca 1-0

Iberiana-Mataró 6-0

Marianao-Tortosa 3-1

Tàrrega-Poble Sec 3-2

Gramenet-Rubí 1-4

Igualada-Montcada 4-0

Guíxols-Muntanyesa 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 28 46 20 60

2. Muntanyesa 28 43 28 50

3. Gramenet 28 50 31 49

4. Masnou 28 49 34 48

5. S. Cristobal 28 39 25 47

6. Santfeliuenc 28 39 32 46

7. Igualada 28 40 40 45

8. Tàrrega 28 35 31 42

9. Rubí 28 45 36 40

10. Sants 28 42 36 40

11. Peralada 28 36 44 40

12. Poble Sec 28 49 49 37

13. Guíxols 28 33 32 36

14. Tortosa    28 29 38 33

15. Iberiana 28 41 44 32

16. Montcada 28 33 41 31

17. Banyoles 28 24 44 30

18. Marianao 28 30 51 25

19. Vilassar 28 25 55 21

20. Mataró 28 32 49 19
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Els reconeixements foren
els següents:
Premis a la voluntariat
(cada entitat decideix a qui
li dóna). Pel Club Patí
l’Aldea: Manel Vilarroya
Serrano. Per la UE Aldeana:
a la junta directiva de la UE
Aldeana (enguany és el
darrer any). Pel Club Futbol
Sala Faraons: a Dani
Panisello. Per l’Associació
de Tenis: a Daniel Carafí
Gazo.
Premis a la constància
Pel Club Patí: a Júlia
Ferrando. Per l’Associació
de Tennis: Carles Garcia.
Per la UE Aldeana: a
Joaquim Lopez. Pel club
Futbol Sala Faraon: a Josep
Franch Martí.
El Premi al reconeixe-
ment a les entitats fou per
la UE Aldeana.
El Premi a la Projecció

esportiva fou per Jèssica
Valldeperez per la trajectò-
ria i els triomfs en el tir
olímpic d’aire comprimit.
Les mencions especials
foren per: Núria Gas,
Juvenil Femení de la UE
Aldeana, l’Aldeana B, Futbol
Sala Faraons i a títol pòs-
tum a Juan José Gombau,
com a membre fundador
del Club Ciclista de l’Aldea. 
La vetllada va comptar
amb les actuacions de
nens del col.legi Ma. Garcia
Cabanes i el seu entrena-
dor que, des de fa un
temps, practiquen judo; la
de les noies de GYMFAMA i la
darrera fou espectacular:
la del campió del món de
Bike trial, Dani Comas. 
Tot plegat, un acte de gran
valor pel que respresenta
per l’esport de la localitat i
molt distès pels assistents
Dani Andreu, Alcalde de
l’Aldea, va destacar «la vida
que té l’esport al municipi i
també va fer-ho per la millo-
ra que han tingut les
instal.lacions en els darrers
anys». En el suport en la
millora de les instal.alcions
també van incidir Pere
Panisello i Jordi Gaseni en
nom de les institucions que
representen.

Festa de l’Esport Aldeà

Divendres de la setma-
na passada, al pavelló
poliesportiu de l’Aldea,
va celebrar-se la Festa
de l’Esport Aldeà. Júlia
Ventura, un altre cop,
fou escollida la millor
esportista de l’any. 

ACTUALITAT

La patinadora Júlia Ventura, Campiona d’Europa, fou escollida l’esportista de l’any

REDACCIÓ

L’Amposta referma la seua
millora en el darrer tram de
la primera fase amb un
triomf sofert i ajustat con-
tra el Baztan (29-28). Les
ampostines, cinquenes,
visiten el Castelldefel.

L’Amposta Lagrama pateix
però torna a guanyar 

Contra el Baztan Lindutx (29-28)

REDACCIÓ

HANDBOL

El proper diumenge, de
les deu del matí a les
13.30 h., els socis del
Club de Tennis Tortosa
decidiran, a  les
instal.lacions situades a la
carretera de la Simpàtica,
qui és el nou president de
l’entitat. 
Joan Josep Malràs ha
estat el màxim responsa-
ble de la directiva els
darrers dos anys, agafant
el càrrec després de la

dimissió de Josep Calvet. 
Per aquesta nova legisla-
tura i hi ha dues opcions.
La de Vicent Aznar, que ja
hi era a la junta, i la de
Jordi Espuny. Per primer
cop hi ha dues candidatu-
res i els socis hauran de
decidir, diumenge. 

Hi ha dues candidatures
REDACCIÓ

TENNIS
Pregunta: Molta il.lusió
davant d'aquesta fase final i
més disputant-se a tortosa?
Resposta: Que es disputés
a Tortosa ha estat un treball
conjunt entre el club i l'ajunta-
ment que aposta clarament
per l'esport de la ciutat.
Molta il·lusió perquè és el pri-
mer cop en la història de
l'handbol sènior tortosí en
què l'equip de la ciutat es
classifica per a disputar una
fase final de Campionat de
Catalunya. Molt d'orgull per-
què l'equip de l'Handbol
Tortosa arriba invicte.
P: Com està l'equip?
R: Aquest grup es caracterit-
za per la seva serietat en el
joc. Està amb el cap molt
clar: treball i esforç, tots els
partits s'han de jugar i, sobre-
tot, respectar el contrari...

Això és el que l'entrenador
ambiciona: han de sortir a
jugar el millor que elles
saben. Ja han demostrat que
poden fer grans coses!
P: El rival de dissabte, què?
R: No ens hem enfrontat mai
però la Salle Montcada és un
club amb molt nom i història
dins l'handbol femení. 
Aquest equip ha arribat
segon classificat de l'altre
grup, això vol dir que està al
nivell de joc que exigeix la
fase final. Nosaltres treballa-
rem per a passar a la final.
P: Un ascens, seria històric.
R: El fet de disputar aquesta

fase final ja és història per
l'handbol tortosí. L'objectiu
de l'Handbol Tortosa és tenir
un equip sènior femení
jugant a la categoria més
alta possible amb el màxim
de jugadores de les nostres
terres. La
història fa
molt de
temps que
es va
començar a
escriure i hi
ha moltes
j ugado res
d ' a q u e s t
grup que for-
men part
dels màxims
assoliments
en el mon de
l ' h a n d b o l
femení.
P: Un club
que encara
no té un any
seria un gran
pas aconse-
guir-ho?.
R: L'edat
molts cops
no és impor-

tant. El que sí que ho és es la
capacitat de fixar-te un
objectiu ambiciós i treballar
dur per assolir-lo. El treball
dur, la dedicació i l'esforç
sempre acaba per donar
fruits.

Fase final de Primera
Catalana sènior femení

Eleccions a la presidència del
Club Tennis Tortosa

Parlem amb el tècnic del CEH Tortosa, Pere Gisbert

REDACCIÓ

HANDBOL. AQUEST CAP DE SETMANA A TORTOSA

Les ampostines,
cinquenes, visiten en la
jornada vinent (darrera)
el Castelldefels

Cinquena plaça

La Pobla de Massaluca orga-
nita el diumenge la III Cursa
de Muntanya Serra de les

Fites, cinquena prova pun-
tuable per al circuit ebrenc.
Hi haurà dues opcions per
als participants, una d’elles
(21 km), puntuable. 

Cinquena cita, a la 
Pobla de Massaluca

Dins del Circuit Terres de l’Ebre, diumenge

REDACCIÓ

CURSES DE MUNTANYA

Demà, a les 16 h, al
Pavelló Firal, es jugarà la
primera semifinal. El
CEH Tortosa disputarà
la segona, a les 18 h.

Semifinals

El tenista de Sant Carles de
la Ràpita, Albert Montañés,
va haver d’abandonar en el
segon set el seu partit con-
tra l’alemà Björn Phau, per
unes molesties en un tendó
del seu genoll. 
L’alemà guanyava per 6-4 i
2-0 quan el tenista ebrenc
va haver de retirar-se a
causa de les molesties
esmentades, sense tenir
opció de continuar.
Phau jugarà amb el serbi
Victor Troicki la tercera

ronda del Torneig de Miami.  
Una tercera ronda a la que
també ha arribat Rafa
Nadal, aspirant ferm a un
títol, a Miami, que encara
no ha pogut guanyar tot i
arribar en dues ocasions
(anys 2005 i 2008) a les
finals. 
En el cas d’aconseguir-ho
enguany, seria el catorzè
títol del tenista mallorquí en
els tornejos Masters. 
Finalment, dir que caldrà
esperar per veure la recupe-
ració de Montañés de cara
als propers compromisos. 

Una lesió obliga a Albert
Montañés a retirar-se

En el segon set, contra l’alemà Björn Phau

REDACCIÓ

TENNIS. TORNEIG DE MIAMI

Joan Josep Malràs no
continua com a president

Ho ha estat 2 anys

Júlia Ventura amb l’Alcalde de l’Aldea, Dani Andreu.

Cedida

L’equip de Futbol Sala Faraons va rebre una de les mencions especials.
Cedida

Fase final de 1a. Catalana sènior femení.
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610 20 33 25 

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Tel. informació:  670 255 158
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Bar Llúcio

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Aquest plat és un clar exemple que els termes fàcil i bo són compatibles. 
Avui la cuina bona i fàcil!

Avui: Salmó amb ceba
PRIMENTONS I TOMATES

Boníssim, ni hi ha res més
senzill que fer aquest plat, i
el resultat és espectacular,
el samó i la ceba es fan con-
trastar l'un a l'altre, mentre
que el vi catalitza els sabors
totsdós. 

Per el.laborar la recepta
d'avui, necessitarem dos
talls de salmó fresc, una ce-
ba, una mic d'oli d'oliva, vi

blanc i sal gruixuda. Procedi-
rem a tallar la ceba a daus
petits i, en una paella amb
oli, començarem a coure-la.
Un cop la ceba comence a
agafar color, la retirarem de
la paella i hi posarem el sal-
mó ja salat al gust. Si a la
paella hi ha massa oli, retira-
rem una part ja que el salmó
deixarà anar una part del
seu greix. 
Quan tinguem quasi fet el
salmó, hi afegirem de nou la
ceba que hem retirat ante-
riorment per tal que s'acabi
de cuinar. 
Tot just en aquest punt, quan
encara no s'ha fet ni el sal-
mó ni la ceba, hi afegirem

mitja copa de vi blanc i po-
sarem el foc al màxim per
tal que el vi s'evapori ràpi-
dament. Quan el vi estigui a
punt d'evaporar-se per
complert, retirarem la pae-
lla i emplatarem.

El greix del salmó és ric
en omega-3, que contri-
bueixen a disminuïr els ni-
vells de colesterol i triglicè-
rids plasmàtics. El salmó és
una excel.lent font de proteï-
nes d'alt valor biològic, a l'i-
gual que la resta del peix. Vi-
tamines com la A i la D són
les que ens aporta de mane-
ra liposul.luble, és a dir, que
aquestes vitamines també
resideixen al greix del salmó. 

Es recomana el consum
de peix blau al menys dues
vegades per setmana, en-
cara més especialment a
persones amb nivells de co-
lesterol i/o triglicèrids alts
en sang, problemes cardio-
vasculars o risc de trombo-
sis.

«Primentons i
Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada
dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les
15 i a les 20 h.

A Canal TE

Imatge del plat de la setmana.

El peix blau és la font més
saludable i econòmica
d'Omega-3, 100gr de sal-
mó proporciones 5.175
mg d'aquests greixos que
ens protegeixen contra
les malalties del cor.

ME
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor no deixis per a demà el
que puguis resoldre avui. Respecte a la teva
salut t'interessa fer les coses de forma
tranquil·la.

Taure
20/4 al 19/5

Ara tens una gran capacitat creativa i comu-
nicativa, de tu depèn que la sàpigues aprofi-
tar. La vida es veu amb altre color des de  la
tranquil·litat.

Bessons
20/5 al 21/6

En relació amb l'amor buscaràs persones que li
aportin seguretat a la teva vida. Respecte a la teva
salut, si no vols estar gros crema grassa fent
exercici.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor has de reduir la teva
manera d'exigir per a poder trobar una res-
posta acord al que desitges viure. Convé que
descarreguis adrenalina. 

Lleó
22/7 al 22/8

El teu amor i bon humor permetran una bona
trobada amb la teva parella i una intel·ligent sor-
tida davant els problemes. Una alimentació sana
t'ajudarà molt. 

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor estaràs molt actiu i a més
gaudiràs. Respecte a la teva salut durant tot el
dia et trobaràs pletòric,  aprofita-ho i fes el que
més t'apeteixi.

Balança
22/9 al 22/10

Fer partícip a la teva parella de les teves
decisions i consultar la seva opinió serà
especialment positiu per a tu. Avui el teu
esperit es mostra tranquil.

Escorpí
22/10 al 21/11

Resultes molt interessant i atractiu per als
altres mostrant-te tal com ets. Respecte a la
teva salut, has d'acceptar els teus límits i no
traspassar-los.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor no assoliràs gens si t'obstines a conti-
nuar amb les teves estratègies del passat. Pots
viure les teves emocions de formal mentalment
confusa.

Capricorn
21/12 al 19/01

Respecte a la teva salut, avui és un dia en
què sentiràs una mica hiperactivo.  Tracta
d'aprofitar-ho per fer coses pendents, però
no oblidis el descans.

Aquari
20/1 al 18/2

En l'amor estàs en un moment súper interessant
per a demostrar-te a tu mateix de què ets capaç.
La millor teràpia per a tu és practicar el somriure
desinteressat. 

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb el suport de Venus i Urà per a qual-
sevol iniciativa sentimental que tinguis. És impor-
tant que descansis el màxim que puguis, ja que
necessitaràs energia. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc     Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Ruiz Franquet, Agustí Damià Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914  

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme        Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira          Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 11°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
de matinada estarà molt ennuvolat en conjunt, amb núvols més compactes
al Pirineu i Prepirineu Occidental on estarà cobert. A partir de llavors la
nuvolositat minvarà fins a quedar serè o poc ennuvolat. De cara a migdia i
durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sec-
tor occidental on de nou quedarà molt ennuvolat. A més, a partir del vespre
la nuvolositat augmentarà a la resta del terç oest. 
Precipitacions: 
de matinada s'esperen ruixats dispersos d'intensitat feble o moderada. Les
més importants es donaran al quadrant nord-oest on localment aniran acom-
panyats de tempesta. La cota de neu baixarà de matinada dels 1700 als
1200 metres.
A banda, a la tarda s'esperen alguns ruixats aïllats d'intensitat feble o mode-
rada al Pirineu i al Prepirineu occidental. La cota de neu voltarà els 1300
metres. 
Temperatures: 
mínimes sense canvis importants. Oscil·laran entre 1 i 6 ºC al Pirineu, entre
6 i 11 ºC al Prepirineu i a la Depressió Central, i entre 8 i 13 ºC a la resta.
Les màximes seran entre lleugerament i moderadament més altes al litoral,
al Prelitoral i al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu. A la resta es mantin-
dran estables. Es mouran entre 14 i 19 ºC al Pirineu i entre 16 i 21 ºC a la
resta del territori. 
Visibilitat: 
regular o dolenta de matinada, amb bancs de boira o boirina. A partir del
matí millorarà fins a quedar entre bona i excel·lent. 
Vent: 
durant la matinada el vent girarà de component sud a oest. En general
bufarà entre fluix i moderat amb cops forts. A cotes mitjanes i elevades del
Pirineu i del Prepirineu el vent bufarà fort amb cops molt forts. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
durant la matinada el vent girarà de component sud a oest. Bufarà entre fluix
i moderat amb cops forts. Malgrat tot, al centre del dia i al nord del cap de
Begur s'imposaran els components nord i est.
Marejol. 
Costa Central:
durant la matinada el vent girarà de component sud a oest. Bufarà entre fluix
i moderat amb cops forts entre ponent i llebeig.
Marejol. 
Costa Daurada:
durant la matinada el vent girarà de component sud a oest. Bufarà entre fluix
i moderat amb cops forts entre ponent i llebeig.
Marejol.

El temps. Previsió

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Amposta. Pisos en
lloguer a estrenar de
2 habitacions
dobles, menjador
amb balconada,
gran cuina-office,
bany complet.
Moblats. Al costat de
col·legis, supermer-
cats i zona comer-
cial. Preu: 425Û/mes
Tel: 977249700

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

DIVENDRES 5 DE FEBRER DE 2010 23diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

IMMOBILIARIA�

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727
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610 20 33 25
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Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
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guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
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para ayudarles en
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de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
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ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.
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S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€
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Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
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cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
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La Catedral de Santa Maria
de Tortosa, datada del
segle XIV, amb diverses
obres posteriors com les de
la façana, tenia unes esca-
les que es van esfonsar
degut a les fortes tempes-
tes del 2002. Han passat
molts anys des d’aleshores i
sempre ha estat present la
necessitat de refer aquesta
part de la Catedral. Per
diversos motius, mai s'arri-
bava a concretar res fins
avui. Ara es tracta d'una
donació anònima, fantàstic,
però en el seu moment tot-

hom recordarà que es va
aprovar una subvenció del
50% amb Cultura per dur a
terme aquesta rehabilitació,

què va passar? I no voldria
per res del món, que aquest
comentari s'utilitzés de
manera partidista, ja que
considero que per a deixar

perdre la subvenció és va
anar de la mà, i amb el que
em quedo és amb el resul-
tat. Aquesta informació no

apareix per res sinò per
donar-me l'entradeta perti-
nent per poder parlar-vos
dels possibles motius pels
que es va deixar perdre la
subvenció. Durant anys i
panys Tortosa ha viscut
d'esquenes al seu riu, però
un bon dia el riu va esdevin-
dre font de vida, així que
una perla com la nostra
Catedral havia de poder
vore el riu, llastimosament
havia tota una filera de
cases que ho impedia.
Llavors la maquinària es va
posar a treballar per veure
que es podia fer per elimi-
nar aquest contratemps,

oblidant-se de la importàn-
cia de les escales, no li veig
altra explicació. Per tal de
poder obrir la Catedral al riu
s'inicia un procés d'expro-
piació de les cases del
carrer Cruera, que fa escas-
sos dies es va tindre que
replantejar, ja que aquestes
cases de bones a primeres
no es poden tombar, ja que
al trobar-se dintre del nucli
antic i estar catalogades
com a monument històric
necessiten un pla especial
aprovat per Cultura. I, justa-
ment, ahir, des del Despatx
Castell Martínez, encarregat
de portar la defensa dels

veins de Cruera, m'explica-
ven que el departament de
Cultura els havia notificat
que no els constava que
s'hagi iniciat la redacció de
cap tipus de document, l'a-
provació del qual doni peu a
un procés d'expropiació. El
document de cultura el sig-
nava l'arquitecta territorial,
Anna Ferrús. D'altra banda,
davant les paraules de l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, durant la roda de prem-
sa on s'anunciava la recons-
trucció de les escales on
comentava que «és possi-
ble en part evitar el procés
expropiatori», les advoca-

des comenten que s'han
mantingut moltes reunions
però que en cap moment
s'ha concretat res. En defini-
tiva, d'una banda per fi ja es
començarà a treballar en
les escales, tot i que es
tracta d'una obra provisio-
nal perquè estan pendents
de les expropiacions i d'al-
tra, tampoc, és segur que
es pugui expropiar res per
les característiques que
tenen les cases d'aquest
carrer. Així que, tal dia farà
un any, gairebé n'han pas-
sat vuit i ha tingut que venir
un redentor, perquè nosal-
tres sols no ens aclarim!.

Qui té paciència, té escales

Nostra Verge de la Cinta
deu estar molt contenta,
després que aquest pas-
sat dimecres, 24 de març,
el Bisbat de Tortosa anun-
ciés que la reconstrucció
de les escales de la Cate-
dral ja era un fet, perquè
algú ho pagava, en con-
cret assimia el 60% d’un
pressupost de 380.000.

Jo crec que el dia que tornem a tenir les escales de la Catedral, no gosarem trepitjar-les per si cauen

DIANA MAR

Cases del carrer Cruera.
Mariano Lalana

I mentrestant ells al més pur estil del «barco

de Chanquete» estan disposats a aguantar.

De moment, tot està en suspens.

Els veïns de Cruera

«UNA DE CAL Y UNA DE ARENA»


